
 

 

 

 :اجلسم وضعية عىل احلفاظ منعكس إظهار  -
 )10 ص 3+2+1الوثائق(  الضفدع مثال: احليوان عند: 1-1

 احليوان؟ يتخذها التي املختلفة الوضعيات بني مقارنا الوثائق هذه حلل* 

 عضالت منها عنارص عدة فيها تتدخل احليوان يتخذها التي املختلفة الوضعيات إن -:التحليل* 

 مراقبة العضالت هذه عليها تتثبت مفصل مستوى عىل متحكمة وعظام) وباسطة قابضة ضلةع( متضادة

 .املسرتخية أو املتقلصة حالتها حسب وذلك العظام وضعية بذلك

 :اإلنسان عند:1-2

 .11 ص 4وثيقة: رضفي منعكس استثارة -أ

 استجابة( تتقلص امتدده عند بالعضلة خاص منعكس عن عبارة العضيل املنعكس إن: الوثيقة حتليل

 .العضلية املنعكسات من جمموعة تدخل اجلسم وضعية عىل احلفاظ ويتطلب)  ومنسقة إرادية ال فورية،

 : اخييل منعكس استثارة -ب

 .11 ص 5 الوثيقة حسب:  جتربة-

 .أخييل ملنعكس بياين تسجيل متثل 6 الوثيقة:  املالحظة -

 ؟ البياين التسجيل هذا  فرس -

 :ييل كام التسجيل تفسري ويمكن   الطور ثنائي عمل كمون منحنى التسجيل هذا  مىيس: التفسري-

  ثانية مييل 30 ب ويقدر. االستجابة وحلظة التنبيه حلظة بني  العضلة فيه التتاثر : الضائع الزمن -1  

 .العضلة فها تقرص التي الفرتة  :التقلص زمن – 2  

 .الطبيعي وضعها إىل وتعود العضلة فيها تسرتخي التي الفرتة :االسرتخاء زمن-3  

 حيث) قابضة وعضلة باسطة عضلة(  متضادة عضالت بتدخل اجلسم وضعية عىل احلفاظ يتم:  حوصلة

 باحلفاظ واالسرتخاء التقلص:  احلالتان هاتان تسمح ممددة: مسرتخية واألخرى متقلصة احدامها تكون

 . معينة وضعية يف تثبيتها وبالتتايل للمفاصل معينة زاوية عىل

 .       العضویة مستوى على التنظیم آلیات -1  :التعلمي المجال
 .العصبي مالتنظی -1  :التعلمیة الوحدة

 .                                                  العضلي المنعكس -               : رسالد

  روس علوم الطبيعة و احلياةد

                             الثانية ثانوي علوم جتريبية

 موقع عیون البصائر التعلیمي



 :العضيل املنعكس خصائص -2

 :الشد منعكس خصائص إظهار: 2-1

 .الشد منعكس خصائص لدراسة جتريبي تركيب تظهر 12 ص 7 الوثيقة: جتربة -

 تستنتج؟ ماذا التجربة؟ حلل-

 .  والتمدد الزمن بداللة العضلة طول بتغريات مرتبط العمل  كمونات تواتر ان:  التجربة حتليل* 

 كمونات من سلسلة فنسجل احلسية العصبية املغازل عىل يؤثر مما العضلة تتمدد الثقل وضع عند* 

 .العضلة متدد بازدياد توترها يزداد والتي املتامثلة العمل

   االصيل طوهلا بذلك العضلة فتسرتجع  التمدد بذلك مقاومة:  تقلصها اىل العضلة متدد يؤدي

 تغري ذلك عن فينتج – احلسية املستقبالت:  احلسية العصبية املغازل متدد اىل العضلة متدد يؤدي: النتيجة

 بتغري العمل كمونات تواتر يتعلق وبالتايل اجلابذة العصبية للرسالة املكونة العمل كمونات تواتر يف

 .التمدد ودرجة الزمن بداللة الطول

 :املتضادة للعضالت املتزامنة لالستجابة جتريبية دراسة: 2-2

  13 ص التقنية البطاقة حسب:  ربةجت -

 التجربتني؟ نتائج حلل -

 منسق؟ عمل هو املتضادة العضالت عمل ان اتستنتج -

 : التحليل* 

 : 13 ص  8 الوثيقة

 : أن التسجيل يظهر الرجل ثني عند •

 .تقلص حالة يف تكون الباسطة العضلة •

 اسرتخاء حالة يف تكون القابضة العضلة •

 :أن سجيلالت يظهر الرجل بسط عند •

 اسرتخاء حالة يف تكون الباسطة العضلة •

 .تقلص حالة يف تكون القابضة العضلة •

 :1913رشينغتون جتربة: 13 ص 9الوثيقة

 :تكون اخللفي الطرف تنبيه عند 

 .تقلص حالة يف تكون القابضة العضلة •



 .اسرتخاء حالة يف تكون الباسطة العضلة •

 يؤدي حيث متضادتني باهنام اجلسم وضعية عىل احلفاظ يف املتدخلتني العضلتني دراسة تبني: النتيجة* 

 كام منسق هو املتضادة العضالت عمل أن يدل مما صحيح والعكس األخرى اسرتخاء اىل عضلة تقلص

 يدعى العضيل النشاط من أدنى حد عىل حتافظ بل كليا مسرتخية نال تكو  راحة حالة يف العضلة ان

 .احلركية العصبية للرسائل مستمر صولو عن ينتج والذي العضلية باملقوية

 

 اخلالصة

 عضلة تقلص يصاحب حيث لتمددها استجابة اهليكلية العضالت تقلص يف العضيل املنعكس يتمثل

 .هلا املضادة العضلة اسرتخاء
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